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 1. Tänään viettävät nimipäiväänsä Roni ja Mainio. Näitä harvinaisilta kuulostavia nimiä on  

Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu Suomessa kuitenkin 3.926 ja 771 kappaletta. 
Vaikka nimet ovat poikien nimiä, kymmenkunta naistakin on kummankin nimen saanut 
riesakseen tai onnekseen. Tänään on myös Yrittäjän päivä. 

 
Kerho onnittelee siis tänään nimipäiväänsä pitäviä sekä tietenkin yrittäjiä, joita heitäkin on 
useita kerhon jäseninä! Onnea! 

 
 
Kerhoillat jatkuvat 
 

2. Huomenna maanantaina pidetään kerholla kerhoiltaa klo 18:00-19:00, kerhoisäntänä 
Harri, OH3UP.  
 
Seuraavana maanantaina eli 13.9. kerhon ovet ovat kiinni koska kokoonnumme Iston, 
OH3VS, luona Kelohongantie 11:ssa. Isto joutuu valitettavasti luopumaan tästä 
harrasteesta ja hän on lahjoittanut kerholle mm. kirjallisuutta. Istolla on kuitenkin kotonaan 
paljon hyvää tavaraa, joita kerhon jäsenet voivat hankkia. Tule siis viikon päästä Iston 
luokse katsastamaan. 
 
Tavara, jolle ei löydy ostajaa laitetaan myyntiin kerholaisille mutta myös Radioamatööri-
lehteen. 
 
Maanantaina 20.9. kerhoisäntänä on Pekka, OH3JMJ. 
 
 Tervetuloa! 

 
 
Tutustuminen Kymijärven voimalaitokseen 
 

3. Esa, OH3MWN, on kutsunut kaikki kerhon jäsenet ja muut näillä main asuvat 
radioamatöörit perheenjäsenineen, lastenlapsineen ja tuttavineen tutustumaan Kymijärven 
voimalaitokseen. Ota siis perheesi mukaan ja saavu lauantaina 25.9. viimeistään klo 10:00 
voimalan portille osoitteessa Voimakatu 16. 
 
Tutustumiskäynti kestää tunnista puoleentoista tuntiin. Kierrämme turbiinisalit, valvomot ym 
ja vilkaisemme myös viereen tulevan uuden voimalan rakennustyömaata. Kannattaa tulla 
katsomaan! 
 

 
Radioamatöörikurssi syksyllä 
 

4. OH3AC järjestää syksyn aikana kurssin radioamatööriksi haluaville. Sunnuntaina 26.9. 
klo 14:00 pidetään Radio- ja TV-museolla radioamatööritoiminnan esittelytilaisuus, joka on 
samalla myös ilmoittautumistilaisuus kurssille. Varsinainen kurssi alkaa heti seuraavana 
tiistaina 28.9. klo 18:00 joko kerhon tiloissa tai mikäli osanottajia tulee runsaasti, Radio- ja 
TV-museon tiloissa. Kurssi kestää joulukuun alkuun saakka päättyen T1-moduulin 
tutkintoon. K-moduuli pyritään suorittamaan alta pois jo lokakuussa. 
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Jos tiedät lähipiirissäsi henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneet radioamatööritutkinnon 
 suorittamisesta, pyydä heitä ilmoittautumaan kerhon sähköpostiosoitteeseen 
oh3aclahti@gmail.com tai soittamaan Sepolle, OH2TO, numeroon 0400-713 545. 

 
 Kurssi ja koulutus tarvitsee myös opettajia. Jos olet kiinnostunut kouluttamaan edes 
 osaa tutkintoon tarvittavista asioista, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
  
  
Kerholehti tulossa 
 

5. Syksyn ensimmäinen jäsenlehti sähköpostitetaan jäsenille sekä on nähtävissä 
 kerholla tulevalla viikolla. Lehti on jo käytännössä taittovalmis, mutta jos mielessäsi on 
asiaa, toivomuksia, mielipiteitä tai muuta jäsenlehteen, laita postia kerhon osoitteeseen 
tämän päivän kuluessa.  

 
 
Radio- ja TV-museollakin tapahtuu 
 

6. Radio- ja TV-museon yagi-antenni on jo pienen aikaa ollut korjauskelpoisessa kunnossa. 
Viime torstaiksi suunniteltu alasotto peruuntui viime hetkellä mutta uusi yritys on lähiaikoina. 
Samalla korjataan myös kahden metrin antenni. Antennit korjataan sitten kunnolla ajan 
kanssa joten OH3R saattaa lähiaikoina olla pienen aikaa poissa bandeilta. Ajankohtaista 
tietoa saat kerhon kotisivulta. 

 
Tänään sunnuntaina on päivystäjänä Jarmo, OH3QN. Ensi sunnuntaina 12.9. Klaus, 
OH3GE ja19.9. Miika, OH3FOB 

 
Radio- ja TV-museo on avoinna arkisin 10:00-17:00 ja viikonloppuisin 11:00-17:00. 
 Museon tiloissa sijaitsee kerhon ylläpitämä, toimiva ja nykyaikainen radioamatööriasema 
tunnuksella OH3R. Kerho järjestää asemalle esittelyn yleisölle ja päivystyksen sunnuntaisin 
kello 12:00-15:00  

  
 Jos haluat työskennellä asemalta tai työskennellä aseman, saat lisätietoa kerhon 
 kotisivulta osoitteesta www.koti.phnet.fi/oh3ac. Asema on kaikkien radioamatöörien 
 käytettävissä. 
 
 
Turva 2010 
 

7. Valtakunnallinen Turva 2010 -kriisiviestitysharjoitus pidetään ensi viikonloppuna 
lauantaista 11.9. klo 12.00 (SA) sunnuntaihin 12.9. klo 12.00 (SA) 

 
 Harjoituksesta saat lisää tietoa osoitteesta http://www.sral.fi/turva/ 
 

Päijät-Hämeen pelastusalueen vastaavana toimii kerhon jäsen Jouni, OH2JIU. Jos olet 
kiinnostunut toimimaan mukana, ota yhteys Jouniin osoitteella jouni.stahl (ätt) kolumbus.fi 
tai soita numeroon 0400-763858 

 
Sekä kerhon että Radio- ja TV-museon tilat että asemat ovat käytettävissä harjoituksen 
aikana. 

 
 
Sähkötysharjoittelua bandilla 
 

8. Kerhon kunniajäsen, Retu, OH3WK, on jo vuosien ajan pitänyt CW-harjoituksia 80 metrin 
alueella. Retun on tarkoitus aloittaa syksyn CW-harjoitukset taas bandilla, jos halukkuutta 
löytyy. Jos siis haluat CW-harjoittelua, laita Retulle joko sähköpostia osoitteella oh3wk (ätt) 
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sral.fi tai soita numeroon 0405-218275 
 
 

JOTA- tapahtuma 
 

9. Partiolaisten JOTA-tapahtuma pidetään viikonloppuna 16.-17.10. eli lokakuun 
puolivälissä. Kerhon sekä museon tilat ja laitteet ovat käytettävissä tähän 
maailmanlaajuiseen tapahtumaan. 

 
 
Seuraava bulletiini 
 
   10. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3.685 kHz tähän samaan aikaan  
   9:30 SA samaan aikaan 26.9.2010. Lukijana Pena, OH3TY. 
  
 Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon 
 sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia. 
 
 
Lopetus 
 
 11. Kiitokset ja kuittaukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OH3AC    Lahden Radioamatöörikerho ry    Käyntiosoite: 
PL 74            Radiomäki, Lahti 
15141     Lahti http://www.sral.fi/oh3ac 


